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چکیده
سرسختی ذهنی به تمرکز درونی و تعهد به منظور چیره شدن در رقابت هنگام مواجهه با 

تعیین موفقیت فرد در  برایهای روانشناختی  ین عاملکند و یکی از مهمتر مشکالت اشاره می

فارسی مقیاس سرسختی  ۀ. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخاستورزش 

 007را ارزیابی کرد. بدین منظور  دانشجویان ورزشکارذهنی بود تا بتوان سرسختی ذهنی 

نسخۀ انتخاب شدند و های مختلف ورزشی به صورت تصادفی  دانشجوی ورزشکار در رشته

را تکمیل کردند. روش اجرا بدین شکل بود که ابتدا با استفاده  ذهنی فارسی مقیاس سرسختی

 تأییدپرسشنامه روایی صوری و صحت ترجمۀ نسخۀ فارسی  شد و باز ترجمهترجمه از روش 

 یابی ی مبتنی بر مدلتأییداز تحلیل عامل پرسشنامه ادامه برای تعیین روایی سازه  در .شد

معادالت ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی 

شد. نتایج استفاده آزمون مجدد  -آزمون ای در روش ت، از همبستگی درون ببقهسؤاال

های  . شاخصاستذهنی  پژوهش نشان دهندة برازش مطلوب مدل مقیاس سرسختی

قابل قبولی برخوردار  از مقادیر (98/2( و پایایی زمانی )97/2درونی ) همسانی ،برازندگی

بنابراین کند.  حمایت می مقیاس یسؤال 33ساختار تک عاملی و  ازعالوه براین نتایج . بودند

 جویانذهنی از روایی و پایایی قابل قبولی در بین دانش مقیاس سرسختیفارسی نسخۀ 

جهت ارزیابی روا و پایا ان ابزاری توان از آن به عنو برخوردار است و میورزشکار 

 .نموداستفاده  در ایران ورزشکاردانشجویان ذهنی  سرسختی

درونی، پایایی ، روایی سازه، پایایی دانشجویان ورزشکارسرسختی ذهنی،  :واژگانکلیدی
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مقدمه
 ورزشکاران شکست و موفقیت بر که اند شده شناسایی بسیاری روانشناختی متغیرهای اکنونت

 شده آن به ای یژهتوجه و یورزش یروانشناس یقاتتحق در که متغیرهایی از یکی. اند بوده اثرگذار

سرسختی اظهار داشتند که ( 2002) 2، هانتون و کانافتونجونز .است 1سرسختی ذهنی است،

به است که طی آن ورزشکار  ای توسعه داده شده برتری و مزایای روانی ارثی و یاذهنی داشتن 

حریف  در مقایسه بادر شرایط مسابقه، تمرین و حتی زندگی عملکرد بهتری صورت عمومی 

با تمرکز و  با و تر مصمم نسبت به حریف خودبه صورت اختصاصی و  گذارد به نمایش میخود 

بر افکار و رفتار کنترل بیشتری در شرایط پر فشار از و  کند می باالتری عملاعتماد به نفس 

در مسابقات  این است که ،ورزشکاران سرسختهای  از جمله ویژگی .(1) استبرخوردار خود 

 بلکه ،حالی که نسبت به دیگر افراد از استعداد بیشتری برخوردار نیستند در شوند قهرمان می

، جلو افتادن از پر فشارآنها توانایی مدیریت فشار، تمرکز روی اهداف، بردن مسابقه تحت شرایط 

 که داشتند اظهار( 2011) 3 کالپ و بوت،  واینبرگ .(2) هستندرا دارا رقابت حریف در حین 

 از بسیاری که شود محسوب می ورزش در موفقیت روانی های مشخصه از یکی ذهنی سرسختی

از  .(3) گیرند می نظر در تیم برای ورزشکاران انتخاب در مهم عاملی عنوانه ب را آن ،مربیان

از اجرایی خوبی برخوردارند زیرا  ،ذهنی باالیی دارند ورزشکارانی که سرسختی ،دیدگاه مربیان

 .(4) کنند تمرکز می ،دهند مغلوب شدن روی کاری که انجام می آنها در شرایط شکست و

 کاربردی ورزشی شناسیروانة حیط از الینفکی جزء اغلب شناختیروان های مهارت ارزیابی

این امکان  که، را معتبر شناختی روان ابزار وجود ضرورت دفعات به پژوهشگران و شود می تلقی

, 5) اند نموده ، بیانذهنی مورد سنجش قرار دهد های مهارت از وسیعی دامنة را فراهم سازد تا

 افزایش بر ذهنی های مهارت اثر و ها ویژگی ارزیابی برای بسیاری های ین ترتیب روشبه ا .(6

 از همکاران، استفاده و مربیان با مشاوره: شامل ها روش این که ورزشکاران شکل گرفت عملکرد

 محیط در رفتار همچنین مشاهدة و ورزشکاران با موجود، مصاحبه شناختیروان های پرسشنامه

 پژوهشگران میان در را بیشتری توجه شناختیروان های میان پرسشنامه این در. تاس ورزشی

 پذیرش هاییارزیابی چنین پایایی و روایی تأیید عدم صورت در اگرچه ؛است کرده به خود جلب

 .(7) بود خواهد تردید مورد آنها از مستخرج های داده کاربرد و

                                            
1. Mental toughness 
2. Jones, Hanton & Connaughton 
3. Weinberg, Butt, & Culp 
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 42این پرسشنامه شامل  .کرد اشاره (PPI) 1عملکرد روانی ةوان به پرسشنامت میاین راستا  در 

خرده مقیاس اعتماد به نفس، انرژی منفی، کنترل  7را از طریق  سرسختی ذهنیو  است سؤال

 کند گیری می، کنترل افکار و تصورات ذهنی، انگیزش، انرژی مثبت و کنترل نگرش، اندازه توجه

 263را با آزمودن  (PPI) یپرسشنامة عملکرد روان ( روایی سازه2004میدلتون و همکاران ). (8)

3و تحلیل عاملی اکتشافی (CFA) 2یتأییدتحلیل عاملی استفاده از دانش آموز ورزشکار با 
 

(EFA)  .پرسشنامة عملکرد روانی که  محققین به این نتیجه رسیدندمورد بررسی قرار دادند

سنجش دقیقی از سرسختی ذهنی  ، بنابراینباشد دارای روایی سازة و پایایی درونی مناسبی نمی

( به بررسی 2007عالوه براین در تحقیق دیگری گلبی و همکاران ). (9) آورد را به عمل نمی

 های ویژگی که پرداختند و نتایج نشان دادپرسشنامة عملکرد روانی روانسنجی  های ویژگی

های روانسجی خود را برای  مؤلفة این پرسشنامه بسیار ضعیف است. لذا آنها تالش 7روانسنجی 

پرسشنامة عملکرد  به کار گرفتند و توانستندعملکرد روانی  پرسشنامة ارتقاء روایی و پایایی

در نهایت نتایج مطالعة گلبی و همکاران . (10) را ارائه دهند (A-PPP) 4اصالح شده–روانی

پرسشنامة  در مقایسه با (PPI-A) اصالح شده–پرسشنامة عملکرد روانی ( نشان داد که2007)

با توجه به اینکه از تعداد  و استتری  های روانسنجی مناسب دارای ویژگی (PPI)عملکرد روانی 

محققین به این نکته  د. البتهدارسؤاالت کمتری تشکیل شده است، قابلیت استفاده بهتری 

های روانسنجی این ابزار  اشاره داشتند که الزم است تحقیقات بیشتری به منظور بررسی ویژگی

ری برآمدند. با توجه به ابزار کاملت ه( در صدد ارائ2009صورت گیرد. بنابراین شیرد و همکاران )

ها و عوامل موجود  یکی از ویژگی ذهنی عامل کنترل مکراراً به عنوان اینکه در ادبیات سرسختی

 اصالح شده–پرسشنامة عملکرد روانیدر حوزة سرسختی ذهنی معرفی شده است و پرسشنامة 

(PPI-A) پرسشنامة سرسختی  دهد، لذا با عنایت به اهمیت این عامل این عامل را پوشش نمی

و  6ثبات، 5سه عامل اصلی اطمینان تدوین گردید. این پرسشنامه (SMTQ)ذهنی ورزشی 

 شوند و محقیقن محسوب میبه عنوان عوامل کلیدی سرسختی ذهنی را در بردارد که  7کنترل

ای بوده  ترین خصوصیات ورزشکاران و مربیان برجسته اصلیاز مدعی شدند که این سه عامل 

                                            
1. Psychological performance inventory 
2. Confirmatory factor analysis 
3. Exploratory 
4. Psychological performance inventory - alternative 
5. Confidence   
6. Constancy 
7. Control  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=confirmatory%2Bfactor%2Banalysis&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.sas.com%2Fproceedings%2Fsugi31%2F200-31.pdf&ei=IIbbUe-PHYjTPJLYgeAF&usg=AFQjCNHaAOXHKjCyRJ_AXHtIKFfNBpqmUA&bvm=bv.48705608,d.bGE&cad=rja
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 1همکاران کالف وشایان ذکر است  .(11) ندا بوده با ثبات است که دارای ذهنی بادوام و

گیری  اندازهبه منظور را  (MTQ48) ذهنی سؤالی سرسختیهشت  ( پرسشنامة چهل و2002)

کنترل زندگی و کنترل هیجانات(، تعهد، اطمینان کنترل )خود شامل:  (4C) سی4مدل 

نمودند سرسختی ذهنی ارائه  چالش، در رابطه با ون فردی( یها و اطمینان ب )اطمینان به توانایی

پرسشنامة چهل و هشت  .(12) گزارش کردندرا برای این پرسشنامه مناسبی و روایی و پایایی 

طور گسترده برای سنجی مناسب، به  های روان ا وجود داشتن مشخصهب ذهنی سؤالی سرسختی

 سرسختی ذهنیهای  عاملاین امر به دلیل شباهت  .ذهنی پذیرفته نشده است سرسختیارزیابی 

کوشی سازة جدا و مستقلی از سرسختی ذهنی  سخت زیرا ،است کوشی سخت ودر این ابزار 

 اند های سرسختی ذهنی و سخت کوشی بسیار نزدیک انتخاب شده ولی در این ابزار عامل است

دوین ابزار در ادامة تحقیقات در این حوزه و به منظور طراحی و ت( 2008) 2ماک و راگان .(13)

 3ذهنی، هیجانی و جسمانی پرسشنامة سرسختیمناسب سنجش سازة سرسختی ذهنی 

(MeBTOugh) هیجانی و جسمانی  ذهنی، سرسختی را ارائه نمودند. این ابزار عالوه بر سرسختی

های روانسنجی این ابزار با استفاده از  و ویژگی استسؤال  43. این ابزار دارای دهد را پوشش می

اگرچه پرسشنامة . (14) ایی و پایایی مطلوبی برخوردار استش نشان داد که از رومدل را

برخوردار  یذهن یسرسخت یابیارز یبرا یخوب یلاز پتانس یو جسمان یجانیه ی،ذهن یسرسخت

به بوجود آورده است.  هدف آن یترا درباره جمع یاالتؤس نامناسب،  یریگ است، اما نمونه

با استفاده از  یو جسمان یجانیه ی،ذهن یپرسشنامة سرسختهای روانسنجی  که ویژگیطوری

، مورد بررسی قرار گرفت و بودند ورزشکاریرآنها غ یتکه اکثر یسانسدورة ل یاندانشجو نمونة

قرار گیرد.  تأیید مورد است تا قابلیت تعمیم نتایج آن در جامعة ورزشکاران تحقیقات زیادی نیاز

این ابزار با استفاده از آن صورت گرفته است و در  هعالوه بر این مطالعات محدودی بعد از ارائ

عین حال این ابزار در یک چهارچوب نظری مناسبی توسعه نیافته بود، لذا ابزار مناسبی برای 

ضعف نقاط  حقیقت در شود. سنجش سرسختی ذهنی دانشجویان ورزشکاران محسوب نمی

ذهنی،  تشکیل دهندة سرسختی اصلی عناصرکم ثبات  ست از:ا های مذکور عبارت امهنپرسش

واضح  و گیری سرسختی ذهنی شده در اندازه استفادهگیری  های نمونه متفاوت بودن روش

 ذهنی حوزه سرسختی در ورت گرفتهصاکثر مطالعات در  نمونه آماری .(4) نبودن جمعیت هدف

 بادانشجویان ورزشکار سطح  این درحالی است که ؛است  ای بوده ورزشکاران نخبه و حرفه شامل

                                            
1. Clough & et al 
2. Mack & Ragan 
3. Mental, emotional, and bodily toughness inventory 
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معیارهای آنها ممکن است با ذهنی  معیارهای سرسختیو  تفاوت داردای  سطح ورزشکاران حرفه

ای در  شکاران حرفهورزعنوان مثال ه ب .تفاوت باشدمای  ورزشکاران حرفه ذهنی سرسختی

های  فقط چند بار رقابتدانشجویان ورزشکار در حالی که کنند  شرکت می زیادیهای  رقابت

نوع، شدت  به دلیل تفاوت دردانشجویان ورزشکار ذهنی  سرسختی .کنند تجربه می راا مشابه آنه

 رو ینا از  .است ای متفاوت ذهنی ورزشکاران حرفه سرسختیبا پرفشار و تعداد تجربیات 

ی هاگمناسب ورزشکاران سطوح دانش ،ای برای ورزشکاران حرفه 1یافته های توسعه پرسشنامه

 .(4) نیست

سرسختی  مقیاستدوین لذا محققین در صدد رفع این مشکل برآمده و اقدام به طراحی و  

اساس  بر (2013) 3گیلو  مادریگال، همیل توسط،  مقیاس این .ندکرد (MTS) 2ذهنی

سازه  .طراحی شد ( ارائه داده بودند2007همکاران ) که جونز ونظری چهارچوب 

 ، رقابتفکر/ نگرش، تمرینت : طرزاستشامل چهار بعد همکاران  جونز واز نظر ذهنی  سرسختی

مقیاس  ت.بعد چکیده عملکرد ورزشکار اسچهار که در حقیقت این  رقابت پس از بعد و

 و استدانشجویان ورزشکار  جهت سنجش سرسختی ذهنی، ترین ابزار جدید ذهنی سرسختی

به  (2013توسط مادریگال و همکاران )ذهنی  مقیاس سرسختیی یروایی و پایا. دارد سؤال 11

 ،در دو مطالعه مستقل ذهنی مقیاس سرسختی. قرار گرفته است تأییدصورت کامل مورد 

ذهنی  . عالوه بر این، مقیاس سرسختیرا نشان داد (86/0و  87/0بی )مناسهمسانی درونی 

 =22/0، احساس خودکفایی )( r =49/0) 4حالت جریانمقیاس دارای روایی همگرای مناسبی با 

r)  و( 24/0عزت نفس= r ) .این ابزار با توجه به همبستگی مناسبی که نمرات  بوده است

داشته است، دارای روایی مالک نسبتاً  ورزشکاران سرسختی ذهنی با رتبه بندی مربی برای

بندی داری با رتبهابه شکل معنخوبی است، به طوری که نمرات باالتر سرسختی ذهنی عمدتاً 

، مقیاس سرسختی ذهنی این عالوه بر شان مرتبط بوده است. دانشجویان ورزشکار توسط مربی

 .(4) داشته است(  r =54/0)مناسبی پرسشنامة سرسختی ذهنی هیجانی و جسمانی، ارتباط با 

توسط طراحان این پرسشنامه بررسی شده  MTSپرسشنامه  اگر چه روایی و پایایی نسخه اصلی

در این راستا و به منظور  .اما روایی این پرسشنامه تاکنون در کشور بررسی نشده است ،است

به  از یک طرف برای قابل استفاده بودن آن در جامعه جدید این مقیاسسازه بررسی روایی 

های اصلی به زبان دیگر احتمال تغییر لفظ وجود دارد و از طرف  دلیل ترجمه و برگردان واژه

                                            
1. Scales developed 
2. Mental Toughness scale 
3. Madrigal, Hamill & Gill 
4. Flow state Scale 
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دارای اعتبار فرهنگی الزمه در آن  ذهنی ی مقیاس سرسختیها عاملممکن است برخی از  ،دیگر

این، تنها ترجمه و روایی صوری و محتوایی یک پرسشنامه کافی نبوده  جامعه نباشند. عالوه بر

ورزشی بر ضرورت تعیین روایی سازه   شناسیها و به ویژه روان و پیشرفت علوم در تمامی زمینه

روایی سازه پرسشنامه که به  تأیید. بنابراین کند  کید میأیک پرسشنامه مطابق با جامعه هدف ت

شود برای ارزیابی  یابی معادالت ساختاری انجام میی مبتنی بر مدلدتأییروش تحلیل عاملی 

. از است( ضروری دانشجویان ورزشکار ایرانیها در جامعه جدید ) قابل استفاده بودن پرسشنامه

که به  استهای مهم روانسنجی  فرضطرف دیگر تعیین پایایی یکی دیگر از ملزومات و پیش

های مختلف ارتباط دارد و الزم است که با  ا در شرایط و زمانه نوعی با تکرارپذیر بودن پاسخ

در نتیجه پژوهش ها بررسی شوند.  آزمونپایایی زمانی و ثبات درونی تغییر جامعه بار دیگر 

انجام گرفت و  ذهنی سرسختیمقیاس  فارسی ةحاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخ

ا ترجمة فارسی مقیاس سرسختی ذهنی در آیکه  هستند سؤالمحققین درصدد پاسخ به این 

 مناسبی برخوردار است یا خیر؟ جامعه ایرانی از روایی سازه و پایاییدانشجویان ورزشکار بین 
 

شناسیروش
که از این میان  بود شهر تهراندانشجویان ورزشکار  تمامی شامل جامعة آماری پژوهش حاضر

به کسی  دانشجوی ورزشکارتخاب شدند. انتصادفی  زن( به صورت 87مرد و  140نفر ) 227

در  داشته باشد و ورزشی سابقة فعالیتسال  10 ،دانشجوی دانشگاه باشدشود که  گفته می

( و 1988) 1برپایة پیشنهاد بنتلر و چو .(4) کند ها شرکت می مسابقات سطح دانشگاه

بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با نمونه برای هر متغیر پیش 15فتن ، در نظر گر2استیونس

چون لذا  .رود روش کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده سر انگشتی خوب به شمار می

نمونه  15، تعداد استها مرتبط با رگرسیون چند متغیره  ساختاری در برخی از جنبه معادالت

با توجه به اینکه . (15) یستت ساختاری غیر منطقی نپرسشنامه در معادال سؤالبه ازای هر 

، فراتر از نمونه مورد نیاز پیشنهاد شده در ر(نف 6/20)به ازای هر سؤال  نمونه پژوهش حاضر

یجه های مفروض و در نت منجر به افزایش احتمال برازش مدل ، لذااست عاملی تحقیقات تحلیل

که  استذهنی  مقیاس سرسختی ابزار مورد استفاده در این پژوهش. (7) شدروایی سازه خواهد 

 ذهنی ی، سرسختیسؤال 11 ةرا ارائه دادند. این پرسشنامآن  (2013)مادریگال و همکاران 

 سرسختی که است دیدگاه این با منطبق عاملی تک مدل این .سنجد ورزشکاران دانشجو را می

 11 همه مدل، این در. شود زیاد می تا کم محدودةشامل  بعدی تک سازه یک نوانع به ذهنی

                                            
1. Bentler & Chou 
2. James Stevens 
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پنج در این مقیاس برای هر سؤال طیف لیکرت  شود. می بارگذاری واحد عامل یک در سؤال

را به  5تا  1از کامالً مخالف تا کامالً موافق در نظر گرفته شده است که به ترتیب نمرة  ارزشی

ابتدا با استفاده از روش به منظور اجرای پژوهش لذا در تحقیق حاضر  .دهند خود اختصاص می

باز ترجمه، روایی صوری و صحت ترجمة مقیاس سرسختی ذهنی توسط تعدادی ه مترج

قرارگرفت. در مرحلة بعد، پرسشنامه با اخذ مجوز از  تأییدمترجم مورد  و روانشناس ورزشی

در این تحقیق  آوری شد.وزیع، تکمیل و جمعورزشکار ت نشجویانمسئولین مربوطه، بین دا

ها  برای انصراف از تکمیل پرسشنامه آنها و در هر زمانی اختیاری بود مشارکت دانشجویان کامالً

دهندگان  در پرسشنامه از آوردن گزینه نام افراد خودداری شد و همچنین به پاسخآزاد بودند. 

اهد ماند و فقط در راستای اهداف پژوهشی از خو های آنها به صورت محرمانه گفته شد که پاسخ

 به منظور جلوگیری ها را انتخاب نمایند. ترین پاسخ ها دقیق تا آزمودنی آنها استفاده خواهد شد

 شد اطالع داده آنها به دهندگان، پاسخ بین پسندی در یا جامعه اجتماعی مطلوبیت سوگیری از

هیچ  و ندارد مربوطه ورزشی های رشته در هاآن و انتخاب گزینش در تأثیری پژوهش نتایج که

در پژوهش . (17, 16) است شدهن فرض ت پرسشنامهسؤاال برای پیش از غلطی یا درست پاسخ

های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. در آمار  از آمار توصیفی برای محاسبه شاخصحاضر 

مدل مفروض را در  یک ینمحقق که یزمان یمعادالت ساختار یننظر متخصص استنباطی مطابق

باشد و نه  یتأیید یعامل یلتحل یدمورد استفاده در مرحله اول با یدارند، روش آمار یاراخت

 تأیید و یبررس یبرا یبر مدل معادالت ساختار یمبتن 1یتأیید عاملی تحلیل روش از .اکتشافی

روایی سازه )عاملی( پرسشنامه  تأییدو به عبارت دیگر  ذهنی های مقیاس سرسختی عامل

لفای کرونباخ و آهمسانی )ثبات( درونی پرسشنامه از طریق تعیین ضریب . (7) استفاده شد

در روش  2ای تعیین ضریب همبستگی درون طبقه ةوسیله ت بسؤاالپایایی زمانی )ثبات پاسخ( 

ها بر روی  ی و همسانی درونی پرسشنامهتأییدآزمون مجدد، تعیین شد. تحلیل عاملی  -آزمون

 دانشجوی ورزشکار 32ها بر روی  آزمون مجدد پرسشنامه -های تحقیق و آزمون تمامی آزمودنی

هفته فاصله، اجرا شد. جهت انجام محاسبات  دوهای تحقیق و با  از آزمودنی(    زن 16مرد و  16)

 استفاده شد.  LISREL.8.8و  SPSS-20آماری مذکور، از دو نرم افزار 
 





                                            
1. Confirmatory Factor Analysis  
2. Intra-class correlation coefficient   
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 نتایج
ها از قبیل نسبت و تعداد شرکت کنندگان  این بخش ابتدا ویژگی جمعیت شناختی آزمودنی در

و در ادامه روایی سازه،  است ارائه گردیده (1) نها در جدولبرحسب جنسیت و میانگین سن آ

 .گرفته استسرسختی ذهنی مورد بحث قرار  پایایی زمانی، روایی افتراقی و هنجاریابی مقیاس
 

 

 ها های جمعیت شناختی آزمودنی ویژگی -1جدول 
 

 

استفاده شد. با  یتأییدتحلیل عاملی  ر ادامه و به منظور بررسی روایی سازه )عاملی( از روشد

به عنوان مقیاسی تک عاملی توسط محققین  توجه به اینکه مقیاس سرسختی ذهنی قبالً

پس از طی مراحل مقدماتی یعنی   شده است و از آنجا که این پرسشنامه تأییدو  اکتشاف

 سؤالروایی محتوایی و صوری توسط متخصصین، دچار تغییر و حذف  تأییدو  ترجمه باز ترجمه

دانشجویان ورزشکار روایی سازه این پرسشنامه در جامعه  تأییدبه منظور بررسی و  ؛ه استنشد

 شکلمدل معادالت ساختاری ) ی مبتنی برتأییدکافی است با استفاده از تحلیل عاملی  ایران

  .مذکور در جامعه حاضر بپردازیم مقیاسروایی سازه  یدتأی(، به بررسی و 1شمارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین سن درصد تعداد جنسیت

 1/23±4/3 3/38 87 زن

 8/23±7/3 7/61 140 مرد
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 یذهن یسرسخت اسیمق یعامل تک مدل -1شکل 

 
 

مورد یابی معادالت ساختاری در  در بین متخصصین مدلتوافق عمومی و کلی نبود  با توجه به

پیشنهاد کند،  از مدل فراهم می را های برازندگی برآورد بهتری شاخصاز اینکه کدام یک 

های  متخصصان برای شاخص. (19, 18)شاخص گزارش شود  4تا  3شود ترکیبی از  می

قادیر کمتر م 1رمزی  شاخصدر رابطه با  برای مثال. اند های متفاوتی را ارائه کرده برازندگی برش

، که 3و سی. اف. آی 2های تی. ال. آی دهندة قابل قبول بودن مدل و در شاخص نشان 08/0از 

دهندة برازندگی خوب مدل  نشان 95/0دامنة تغییرات آنها بین صفر و یک است، مقادیر باالتر از 

تفسیر قابل قبول و خوب  3، مقادیر کمتر از 4ارة شاخص خی دو به دی افدرب. (19) هستند

نشان داده ( 1ی مقیاس سرسختی ذهنی که در شکل )تأییدنتایج تحلیل عاملی  .(18) شوند می

از برازش مطلوبی برخوردار بوده و اعداد و  مدل اندازه گیریبیانگر آن است که ، شده است

 همه استذهنی تک عاملی  مقیاس سرسختی. با توجه به اینکه هستندپارامترهای مدل معنادار 

                                            
1. Root-Mean-Square Residual (RMSEA) 
2. Tucker-Lewis index 
3. Comparative Fit Index  
4. Chi-square by Degrees of freedom  
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ت سؤاالبه منظور بررسی معناداری ارتباط بین  .گردد می بارگذاری واحد عامل یک در سؤال 11

 1بلکه باید از شاخص تی ،ن براساس بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت کردتوا ها نمی و عامل

  شده است. ارائهشاخص تی و مقادیر بارهای عاملی  2جدولدر  .نموداستفاده 
 

 شاخص تی و بارهای عاملی مدل مقیاس سرسختی ذهنی          -2 جدول

 سؤاالت شاخص تی بار عاملی 

59/0 25/9 1 

59/0 27/9 2 

58/0 93/8 3 

51/0 68/7 4 

63/0 86/9 5 

37/0 39/5 6 

55/0 35/8 7 

69/0 20/11 8 

73/0 11/12 9 
60/0 45/9 10 

72/0 90/11 11 
 

 دهندة نشانبوده است که  96/1ت باالتر از سؤاالتمامی  مقدار تیشود  همانطور که مشاهده می

 ست. بررسی دقیق مقادیرا سرسختی ذهنیت با سؤاالبین  (P<0.013) وجود رابطة معنادار

 73/0)با بار عاملی  9 سؤالدهد که  ت مربوط به پارامتر نشان میسؤاالتخمین پارامتر هریک از 

 .است در دانشجویان ورزشکار ذهنی سرسختیبین  ( مهمترین متغیر پیش11/12و مقدار تی 
 

 های برازندگی مدل مقیاس سرسختی ذهنی شاخص -3جدول
 های برازش  خصشا  مقادیر مشاهده شده

76/201 x2 مجذور کای دو 

44 df درجه آزادی 

020/0 P سطح معنی داری 

00/1 x2 /df نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی 

67/0 TLI/NNFI بونت -شاخص برازش تاکر لویس یا غیرهنجاری بنتلر 

66/0 CFI شاخص برازش مقایسه ای بنتلر 

06/0 RMSEA ر براورد تقریبشاخص ریشه میانگین مجذو 

71/0 PGFI شاخص نیکویی برازش مقتصد 

 

                                            
1. T value 
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ای  ی تطبیقی یا مقایسهبرازندگ یها شود، شاخص یمشاهده م 3 شمارهکه در جدول  همانطور

χ، شاخص  08/0پایین تر از   RMSEAشاخص، 90/0تر از باال
2
 /df  و شاخص  3کمتر از

PGFI  برازش ، ذهنی سرسختی مقیاس یریگ مدل اندازه دهد یکه نشان م است 6/0باالتر از 

 .(19, 18) دقابل قبولی دار ةخیلی خوب و در نتیجه روایی ساز

آلفای  همسانی درونی مقیاس سرسختی ذهنی از ضریب یابارزیبه منظور :  درونیپایایی 

همسانی درونی مقیاس  سرسختی  ،شود دیده می 4کرونباخ استفاده شد. همانطور که در جدول 

 .قرار دارد مطلوبیمه در حد ابدست آمد. بنابراین همسانی درونی این پرسشن 87/0ذهنی 

بار آزمون  طی دو ای ضریب همبستگی درون طبقهپایایی زمانی، به منظور بررسی : پایایی زمانی

همانطور که  .صورت گرفتمرد(  16زن و  16)ورزشکار دانشجوی  32بر روی هفته  دو اصلةبه ف

دهندة قابل قبول  که نشان ه استدست آمدب 85/0این مقدار  ،نشان داده شده است 4در جدول 

 .استدانشجویان ورزشکار لیت تکرار پذیری نتایج این مقیاس برای بودن پایایی زمانی یا قاب
 

 ای های توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون طبقه ص( شاخ4جدول)
درون  ضریب همبستگی

 ای طبقه

کل تعداد  ی کرونباخآلفا

 تسؤاال

 شاخص میانگین انحراف معیار

 عامل

 سرسختی ذهنی 07/4 74/0 22 56/0 58/0

 

نمرة )تفاوت  ها تفاوت بین گروه لیت تمیز و تشخیصقاببه منظور بررسی :  روایی افتراقی

استفاده شده  تک متغیرهانس یاز تحلیل وار (ورزشکار دانشجویان زن و مردذهنی  سرسختی

 .است
 دانشجویان ورزشکار زن و مرد یذهن یسرسختمیانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس  -5جدول 

 

 

 

 

باالتر از نمرات ذهنی زنان  میانگین نمرات سرسختی ،شود دیده می 5که در جدول مانطور ه

 .استذهنی مردان  سرسختی

طوری که مشاهده همان نشان داده شده است. تک متغیرهتحلیل واریانس نتایج  6در جدول 

ورزشکار  و مردان زنان نیسرسختی ذه بین نمرات (₌002/0P) داریانعشود تفاوت م می

 .استذهنی از روایی تشخیصی برخوردار  سرسختی. بنابراین مقیاس شود مشاهده می دانشجو
 

 تحلیل واریانس تک متغیره مقیاس سرسختی ذهنی ورزشکاران دانشجوی مرد و زن برای روایی افتراقی  -6جدول
 

 جنسیت تعداد میانگین انحراف استاندارد

 مرد 240 68/0 61/0

 زن 56 10/4 40/0
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 هنجاریابی

دانشجویان زن و ذهنی  سرسختی همقایسه نمر تعیین و استاندارد جهت یبه منظور ایجاد مالک

ذهنی مردان  رسختینقاط درصدی نمرات س 7در جدول  .است نیاز به هنجاریابی ورزشکارمرد 

 5. براساس مقیاس لیکرت به منظور تدوین هنجاریابی نشان داده است و زنان ورزشکار دانشجو

نقاط نمرات تر از  پایین) 61/3و  82/2 مردان و زنانی که نمرات آنها به ترتیب کمتر ازارزشی، 

و  گیرند باشد، در طبقة خیلی ضعیف از نظر سرسختی ذهنی قرار می  (10درصدی 

و نقاط  (75تا  50) ،(50تا 25) ،(25تا  10) هایی که نمرات آنها بین نقاط درصدی آزمودنی

طبقة عالی از نظر  و متوسط، خوب در طبقة ضعیف، به ترتیب قرار دارد (به باال 75) درصدی

 گیرند. میزان سرسختی ذهنی قرار می
 

 رزشکاران مرد و زن دانشجومقیاس سرسختی ذهنی برای و هنجاریابی و طبقه بندی  -7جدول 

 جنسیت
 عامل

 Mean±SD 

 نقاط درصدی

 عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

20 18 80 68 60 

 70/4 84/4 25/4 87/0 51/1 68/0±61/0 ذهنی سرسختی مردان

 64/4 84/4 16/4 00/4 72/0 10/4±40/0 ذهنی سرسختی زنان
 

گیریبحثونتیجه
ذهنی، با استفاده از تحلیل  سرسختی روایی سازه و پایایی مقیاس پژوهش حاضر جهت بررسی 

ی با روش برآورد حداکثر درست نمایی یا بیشینه احتمال در جامعه دانشجویان تأییدعاملی 

ی نشان داد که مدل مقیاس تأییدورزشکار ایرانی صورت گرفت. نتایج تحلیل عاملی 

کند و از برازندگی  می تأییدرا  (2013) انذهنی، مدل تک عاملی مادریگال و همکار سرسختی

به  96/0و  97/0به ترتیب  TLIو  CFIهای  چرا که شاخص است؛و تناسب خوبی برخوردار 

x2و مقدار شاخص  07/0برابر با  RMSEA شاخصدست آمد و 
 
/df  بدست آمد که  33/2نیز

مقادیر استاندارد  هدربار .ذهنی است و برازندگی مطلوب مقیاس سرسختی سازه نشانگر روایی

اندازۀ 

 اثر
P F مجموع مجذورات درجة آزادی میانگین مجذور   

040/0 001/0 08/20 
67/0 

06/0 

2 

118 

67/0 

67/55 

 بین گروهی

 درون گروهی
 سرسختی ذهنی

  کل 61/61 117    
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( در 2013در پژوهش مادریگال و همکاران )نیز باید گفت که این بارها ها  شده بار عاملی گویه

ها  متغیر بود که در مقایسه با دامنه مقادیر استاندارد بار عاملی گویه 70/0تا  43/0ای از   دامنه

ین تفاوت به این معنا است ا.بزرگتری هستند ( مقادیر نسبتا73/0ًتا  37/0در تحقیق حاضر )

( در مقایسه 2013ت در نسخة اصلی مقیاس سرسختی ذهنی )مادریگال و همکاران، سؤاالکه 

ذهنی برخوردار  پیشگویی و ارتباط بیشتری با سرسختیاز با نسخه فارسی )پژوهش حاضر( 

 است.

و  ورزشکار زن دانشجویانحجم باالی نمونه از استفاده  توان به می از نقاط قوت پژوهش حاضر

نتایج در تعمیم قابلیت یش برازندگی و انفر( که منجر به افز 6/20)به ازای هر سؤال مرد 

نتایج مطالعة حاضر با نتایج  .(7) ، اشاره کردگردد یمایرانی  دانشجویان ورزشکار جامعة

پرداختند،   ذهنی رسختیس مقیاس( که به طراحی و روانسنجی 2013و همکاران ) مادریگال

وجود دارد و در نسخه فارسی نیز هیچگونه  سؤال 11در نسخه انگلیسی نیز  .استهمراستا 

این مدل تک عاملی منطبق با این دیدگاه است که  .ت رخ نداده استسؤاالتغییری در تعداد 

 در این ،شود کم تا زیاد می شامل محدودةسرسختی ذهنی به عنوان یک سازه تک بعدی 

در نسخة که شایان ذکر است  .شود در یک عامل واحد بارگذاری می سؤال 11مدل، همه 

 ،53/1 مقدار با x2 /df های برازندگی شامل ( شاخص2013همکاران ) مادریگال و انگلیسی

CFI  ص شاخ و 94/0با مقدارRMSEA مدل نسخة  تأییدبدست آمده بود. لذا  06/0 با مقدار

ناشی از ترجمة مناسب و  سؤاالتبدون تغییری در تعداد   یذهن سرسختی مقیاسفارسی 

هماهنگ اصطالحات موجود بین دو زبان انگلیسی و فارسی بود و ارزیابی برگردان 

ذهنی نسخة فارسی  سرسختیمقیاس ایرانی با استفاده از  دانشجویان ورزشکارذهنی  سرسختی

 .(4) انگلیسی شده است سخةبه شکل مشابهی با ن سؤاالتموجب درک و تفسیر صحیحی از 

( در جامعه 2013تک عاملی مادریگال و همکاران )کم و کاست مدل  بی تأییدهمچنین 

ذهنی در ارزیابی این سازه علیرغم  سرسختی مقیاسقابلیت باالی  ةدهند فارسی زبان، نشان

  .استتفاوتهای فرهنگی 
، از ذهنی سرسختیمقیاس  نتایج نشان داد که در بخش دیگری از تحقیق حاضر همچنین

نتایج این . بدست آمد صدم87/0زیرا آلفای کرونباخ  ،برخوردار است مطلوبی یدرون یهمسان
 که به طوری است؛سو هم (2013و همکاران )مادریگال ة بخش از پژوهش حاضر با نتایج مطالع

مطالعة  دودر مادریگال و همکاران ذهنی تک عاملی  تیرسخمقیاس سلفای کرونباخ آضریب 
 تحقیق حاضر دارند. ةتطابق بسیار نزدیکی با نتیجکه  بود 86/0و  87/0مستقل به ترتیب 

 نسخة فارسی مقیاست سؤاالبررسی ثبات درونی با استفاده از آلفای کرونباخ نشان داد که 
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طور مستقیم مفهوم و بهمطلوبی دارند  به عنوان یک مجموعه با هم پیوند ذهنی سرسختی
دریافت ت سؤاالهریک از  ازیکسانی را کلی مفهوم دهندگان  و پاسخ سنجیدند مییکسانی را 

 کردند. می
ای مقیاس سرسختی ذهنی حاصل از  ضریب همبستگی درون طبقه، 4اساس نتایج جدول  بر

تر از مقدار قابل قبول که باال بدست آمد 85/0ه با دو هفته فاصلآزمون مجدد  –آزمون 
مقیاس  مطلوبیا قابلیت تکرار نتایج دهندة پایایی زمانی  نشان عدد بدست آمده .است( 75/0)

 پایایی زمانی ،ای هفتهچه مادریگال و همکاران در فاصلة زمانی یک است. اگرسرسختی ذهنی 
یی یااپهنی از نسخة فارسی مقیاس سرسختی ذتوان گفت که  می اما ،را به دست آورند 90/0

  خوردار است.بر تر در فاصلة زمانی طوالنیمطلوبی زمانی 
واریانس سرسختی ذهنی مردان و زنان ورزشکار دانشجو از آزمون تحلیل  ةدر راستای مقایس

ذهنی زنان و مردان  ها تفاوت معناداری بین سرسختی استفاده شد که طبق یافته هتک متغیر
 .(6و  5)جدول  سرسختی ذهنی باالتری برخوردار بودند از انو زنان نسبت به مرد مشاهده شد

و پژوهش (2009هوس ) آدام نیکولز، پولمن، لوی و باخپژوهش با نتایج  حاضر نتایج پژوهش
اینکه سرسختی ذهنی مردان باالتر از زنان است، همسو  مبنی بر فرخی، کاشانی و متشرعی

دربارة  مادریگال و همکارانمطالعة  با نتایج حاضر شهنتایج پژواین،  عالوه بر .(21, 20) نیست
تفاوت معناداری بین اینکه  ( مبنی بر2013)دانشجویان زن و مرد ورزشکار  سرسختی ذهنی

 به توان می را آن احتمالی دلیل که نیست وسرسختی ذهنی زنان و مردان وجود ندارد، همس
 دانشجویان را حاضر وهشژپ آماری نمونه زیرا ؛کرد اشاره آماری نمونه نوع دنبو متفاوت
و همکاران  فرخی پژوهش در که حالی در دهد تشکیل می مختلف های رشته ورزشکار

تماسی با سطوح مهارتی مبتدی، ماهر و نخبه های انفرادی تماسی و غیر ورزشکاران رشته
مقادیر با احتماالً نمونة آماری کم در بخش دانشجویان ورزشکار زن  .(21) دادند تشکیل می

 .تواند عامل این اختالف باشد باالتر و پراکندگی کمتر از مردان می سرسختی ذهنی گینمیان
زن و مرد در بین دانشجویان نیازمند  نسهای سرسختی ذهنی در دو ج بنابراین شناخت ویژگی

های  تا احتماالً بتوان مکانیسم است گستردهمطالعات بیشتر با در نظر گرفتن نمونة آماری 
 متغیر شناسایی گردد.موجود در این 

ی، تأییدنتایج تحلیل عاملی  د کهدست آمده در پژوهش حاضر نشان دابه طور کلی نتایج ب
ذهنی از  نسخة فارسی مقیاس سرسختیای  ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه

 ،و روایی عاملی کند ذهنی حمایت می مقیاس سرسختی یسؤال 11ساختار تک عاملی و 
البته در بخش روایی افتراقی این  .نماید می تأییدپایایی زمانی پرسشنامه را  نی وهمسانی درو

 که نقش سرسختی ذهنی دربا توجه به اینبایست جانب احتیاط در نظر گرفته شود.  ابزار می



 37                                                    …های روانسنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی مقیاس ویژگی

 

 

لزوم آگاهی وی از وضعیت سرسختی  گردد لذا بسیار اساسی و مهم تلقی می ورزشکار موفقیت
تا با مقایسة نمرة سرسختی ذهنی خود  گردد مالک استاندارد آشکار می بر اساس یکاش  ذهنی

به وضعیت فعلی سرسختی ذهنی خود شناخت پیدا کند و در جهت ارتقا یا با جدول هنجاریابی 
ریزی گردد. مربیان طرحای توسط  های مداخله مهنادر صورت لزوم برو  حفظ آن بکوشد

خود از ورزشکار و برنامة  انتظارات  ،ی ذهنی ورزشکارهمچنین مربیان با آگاهی از سطح سرسخت
سرسختی ذهنی او هماهنگ خواهند  مناسب هر ورزشکار را با در نظر گرفتن سطح تمرینی

 .کرد
ذهنی به  توان چنین اظهار داشت که نسخة فارسی مقیاس سرسختی اما به صورت کلی می

ذهنی دانشجویان  مطالعه و ارزیابی سرسختیعنوان ابزاری روا و پایا قابلیت آن را دارد تا برای 
ورزشکار در ایران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ابزار همراه با سایر ابزارهای سنجش 

های پژوهشی و کاربردی  روانشناختی، زمینة مناسبی را برای روانشناسان ورزشی در فعالیت
در نهایت آورد.  ایران به وجود میبیشتر، به منظور بهبود عملکرد دانشجویان ورزشکار در 

 در تحقیق دیگری قیاساین م روایی همگرا و واگرایگردد  برمبنای این پژوهش پیشنهاد می
ذهنی ورزشکاران  همچنین در مطالعات آتی به بررسی سرسختی .مورد ارزیابی قرار گیرد

)تیمی در برابر  مختلف به لحاظ ماهیتهای  ر رشتهد ای گسترده ی زن و مرد با نمونهدانشجو
 پرداخته شود. انفرادی، استقامتی در برابر توانی و تماسی در برابر غیرتماسی(
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Abstract 
Mental Toughness (MT), which refers to an inner focus and commitment to rise 
above challenges when facing adversity, is viewed as one of the most important 
psychological attributes in determining success in sport. The purpose of this 
study was determining validity and reliability of the Persian version of Mental 
Toughness Scale to assess MT for use with college athletes. For this purpose, 
227 collegiate athletes in different sport fields were chosen by random sampling 
and completed the Persian version of scale. The method of the research was as 
follows: first, with use of translation-back translation methods, face validity and 
translate accuracy of Persian version of questionnaires were questionnaire was 
confirmed. Confirmatory factor analysis based on structural equations modeling 
was used for validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient 
was used for internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation 
coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of 
items. The results showed that the mental toughness Scale had has acceptable fit 
index, internal consistency (0.87), and temporal reliability (0.85), indicating 
good validity and reliability of the Persian version of mental toughness scale. 
Also the results supported 1-factor and 11-item structure of the initial of scale 
.Therefore, The Persian version of the mental toughness scale can be 
characterized as a valid and reliable tool to evaluate the mental toughness of 
Iranian collegiate athletes. 
Key words: Mental toughness, Collegiate athletes, Factorial validity, Internal 
consistency, Temporal reliability. 
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